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Голові Гайсинської міської ради 
Анатолію ГУКУ

Згідно із ст. 89 Бюджетного кодексу України видатки на утримання 
закладів освіти здійснюються з бюджетів сіл, селищ, міст. Враховуючи 
вищезазначену норму акту законодавства, відповідно до ч.З ст. 22 
«Про доступ до публічної інформації» районна державна адміністрація 
надсилає за належністю запит Світлани Павлюк від 18.03.2021 року 
отриманий через портал «Доступ до правди».

Додаток на 1 аркуші.

Голова районної
державної адміністрації х Людмила ГОЛОВАШИЧ

У
(04334) 2- 11-91 
Юлія ШЕВЧУК



,8.03.2021 Пошта -  гсіа_даузіп@уіп.доу.иа

Інформаційний запит - Запити на 2020/2021 рік від директора 
Вдовцовой Т.А.НВК: СЗШ І-ІІІ ст. -  ліцей по вул. Соборна, буд.99 м. 
Гайсин,

Світлана Павлюк <Іоі + геяие5І -83785-1446гіЗЗгі@сІо5їир.ргаусіа.сот.иа>

Сьогодні, 14:08 
Гайсинська РДА

Доброго дня!

На підставі статей 1, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 13 січня 2011 
року, які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної 
інформації, прошу надати наступну інформацію (наступні документи):
Запити на 2020/2021 рік від директора НВК: СЗШ І-ІІІ ст. -  ліцей по вул. Соборна, буд.99 м. Гайсин. 
Вдовцовой Т.А.

Об'єм фінансування на 2020/2021 НВК: СЗШ І-ІІІ ст. -  ліцей по вул. Соборна, буд.99 м. Гайсин.

Дирекция школи батькам учнів пропонують зробити ремонт вікон на третьому поверсі школи за свій 
рахунок, мотивуючи недофінансуванням. Вікна вставили, а укоси повинні робити вчителі та батьки.

З повагою,

Світлана Павлюк

Будь ласка, використовуйте цю електронну адресу для всіх відповідей на цей запит.
Гоі + гецие5Ї-83785-144бсіЗЗсІ@сІ05І:ир.ргаусІа.сот.иа

Якщо гсІа_дау5Іп@уіп.доу.иа - неправильна адреса для розпорядника Гайсинська 
райдержадміністрація, повідомте нас використовуючи форму:
НЦрзУ/сІозІир.ргаусіа.сот.иа/сНапае гедие5ї/пеуу?ЬосІу=УІппу1:5Іа12

Увага! Це повідомлення та будь-яка відповідь на нього будуть опубліковані на сайті Доступу до Правди

Відповісти всім |

вх.
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